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Termíny 2022
18. 7. - 22. 7.
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15. 8. - 19. 8.
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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AUTOSKLO
H&D

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623
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0915 261 120

80-0007-2

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.
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DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

8. máj je na Slovensku štátnym
sviatkom. Predstavitelia politického,
spoločenského i kultúrneho života
každoročne v tento deň kladú vence pri
pamätníkoch padlých vojakov, aby si
pripomenuli ich pamiatku a zároveň,
vzdali úctu všetkým obetiam druhej
svetovej vojny. Zahynuli počas nej milióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďaleka neboli len vojaci.
O to viac desivé je v týchto dňoch
to, že po dlhých rokoch upevňovania
mieru a budovania slobody, keď sme
boli presvedčení, že sa už nič podobné
nemôže opakovať, čelíme vojne, odohrávajúcej sa hneď za hranicami našej
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách
fotografie a videá z okupovaných oblastí Ukrajiny, vidíme na nich bombardovaním zničené mestá, mŕtve telá ležiace na ich uliciach, zdesené pohľady
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor

ELEKTRIKÁR
0949 188 961

Západné Slovensko
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
0903 783 800

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

regionpress.sk

www.

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
08-0008 TT01
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32.540

0905 927 301
Smolenice

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Východné Slovensko
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0948 144 844

• elektroinštalácie
výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
vypínačov, • el. prípojky
zásuviek... • opravy

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU
– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

Juraj Jamrich

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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» Renáta Kopáčová, redaktorka

KŔMNE ZMESY
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a
spôsobil im traumu na celý život.
8.máj je oslavou nielen konca niekoľko rokov trvajúceho vojnového utrpenia, ale najmä veľké historické víťazstvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento
deň je oslavou porážky nepochopiteľnej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o
tom, že jeden národ môže rozhodovať o
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi
smutné, že sme aj v 21. storočí svedkami podobnej neľudskosti.
Mnohí z nás sa vyberú v týchto
dňoch na pietne miesta, aby vzdali
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, ktorí bojovali a padli v boji za naplnenie
túžby po slobode a umožnili nám život
v mieri. V týchto dňoch
si viac ako kedykoľvek
predtým uvedomujeme, že by sme mier
nemali považovať
za samozrejmosť
a nikdy by sme
nemali dopustiť,
aby sa história
opakovala.

01-0 TT03

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Už o pár dní, presne 8. mája, si pripomenieme významný deň v dejinách ľudstva - Deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia druhej
svetovej vojny v Európe.

KVALITNÉ

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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Pripomíname si
Deň víťazstva nad fašizmom
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ZVERINEC, STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO
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NOVOOTVORENÝ
NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA
PRE CHOVATEĽOV A ZÁHRADKÁROV
DARČEK ZA NÁKUP

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 9oo - 12oo, 13oo - 17oo
So: 9oo - 12oo hod.

Psí salón
TRNAVA
VYUŽITE OTVÁRACIU ZĽAVU

www.psisalontrnava.sk | facebook.com/psisalontrnava | +421 911 790 040

TRÁVNIKY
N Č OV
A D O KO
NÉ
S TAV E B

PRÁCE

0948 528 869

Lukáš Jánoška
0905 178 274

Realizujeme všetky
stavebné práce

www.mezeireality.sk

Zabezpečím pre vás
bezstarostný predaj
nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

08-0 TT16

39-00 TT01

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-05

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

na kľúč

VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

52-0018

NÉ
Z Á H R A DACIE

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

08-0 TT17

Cíferská 17
Hrnčiarovce nad Parnou

08-0 TT16

5€ na kompletnú
úpravu psíka

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

TT22-17-strana
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U nás je to ináč
U nás je to takto. Každú jar sa u nás koná brigáda. To sa po opci ale aj po okolý zbýrajú otpatky, vyhrabáva tráva a sadzá sa stromčeky. Do sce a vládze,
tejto akcije sa zúčasný. Býva to aj vyše sto dospelých,
aj tricat- štyricat dzecí. Je to pekná tradýcija. Šak ket
tých pár neporádných si robý smecisko na vácerých mýstach dze ich napadne, aj ket šecko móžu
odevzdat na eko – dvor. Tý porádnejší to mosá zas
upratat. Po dobrej robote býva ešče lepší oldomáš.
Senijorky navará a napečú tak dobre, že brigádnyci
si aj prsty oblýžu.
Dalšá tradýcija býva dva razy do roka a to na jar
a na jasen. Ket sa orezávajú stromy. To obec vyhlási
týden zberu drevnej hmoty. Vtedy sa pret každým
domom objavý kópka, ale aj obrovská kopa haluziny. Chlapci chodzá z trachtorom, alebo nakladačom
ot domu k domu, zbýrajú, nakladajú a odvážajú na
eko – dvor. Ja sa priznám, že u nás sa zastavyly až
šest rázy. A neboly to malé kopy. Potom dójde firma,
kerá to rozdrvý a po čase znykne dobrý kompost,
kerý si ludé berú do záhrat.

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

63-35

Toto je služba, kerú nám nékeré
dzedziny závydzá. U nych sa takáto bezplatná akcija nekoná.
Ony svoje haluze pálá, potom
ich nahánajú hasiči, alebo
policajty. Jak vidzíte u nás je to
ináč. Šak som vám nepovedala
dze je to u nás. Nevýte? No predca
v Jaslovských Bohunicách.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Deň narcisov
Celý rok pil na zdravie
a s nádejou čakal,
že v apríli mu pomôže
narcis v klope saka.

Žiadne zdražovanie
Letáky si hlavne preto cením,
že sľubujú kupujúcim
každý týždeň super ceny.
Koniec vykurovacej
sezóny
Zohrievali sme sa v zime
v jednej izbe spolu pri
víne,
no na jar sa skončil sen
o veľkej, súdržnej rodine.

PALIVOVÉ
DREVO

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších
a prepadnutých hrobov

ZĽAVA 35%

POLIENKA BUK, HRAB

BEZ ZÁLOHY

na všetky práce

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

1-hroby, 2-hroby žulové
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV Záruka 5 rokov www.kamenarstvomajstro.sk

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0063

A je to...
Aby si kupujúci
ľahšie na drahotu zvykli,
treba začať vyrábať
menšie nákupné vozíky.

Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

10-0064

Svetová novinka v Trnave
Voziť seniorov na rikši,
sa u nás bežne nerobí,
Trnavčania sa už preto
nevedia dočkať staroby.



Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk
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www.dekoracie-darceky.sk

Široká ponuka

umelých kvetov, bytových a sezónnych
dekorácií, pohrebných a spomienkových
vencov a ikeban, veľkonočných kahancov
a náhrobných náplní

Veľkoobchod
výrazné zľavy už od 35 % po registrácii
V ponuke holandské črepníkové kvety.

Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:30 hod.

Frézovanie

0918 088 867

Zámková dlažba
Zavarský

01-0 TT17

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

75-19

39-0005 TT01

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
75-21

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Predaj 13 a 18 týždňových kuričiek DOMINANT
Bučany motorest 9. 5.
Vlčkovce 9. 5.
Hrnčiarovce n. Parn. 9. 5.
Drahovce 9. 5.

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

41-18

78-0018-1

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

0905 651 584

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

Hrubé stavby RD, základové dosky, murovanie
+421 944 409 220

POKLÁDKA

RASTAR spol. s r.o.

ZĽAVAEZ

STAV E B N É P R ÁC E

regionpress.sk

www.

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma
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ZATEKÁ
VÁM
PLOCHÁ
STRECHA?

TAŠKY

01-0 TT17

Bratislavská 45, Trnava
tel.: 033/55 37 240

ZMENA
OTVÁRACÍCH
HODÍN!

TT22-17-strana
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luxusných víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk
66-179

0949 444 033

TRNAVSKO

info@virivkyonline.sk

ZAMESTNANIE
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CELOSVETOVÝ
LÍDER

INŠTALÁCIA
ZA 1 DEŇ

%
10
ZĽAVA

%
10
ZĽAVA

%
10
ZĽAVA

*

*

75-25

*

ROVNÉ PRE INTERIÉR

TOČITÉ PRE INTERIÉR

WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 000

94-0030

ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS

PRE EXTERIÉR

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu
peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis


0800 162 162

13.12.2021 12:17

87-0004

stannah_01-2022_102x126.indd 1

NEHNUTEĽNOSTI

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

8

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0002

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
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OTVÁRAME

BEMAT

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!

-40%
Veľká
superakcia
-40%

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER
-40%

Mik ovíniho 7 • Trnava

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

-40%

Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

TTzel22-17-strana 1

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

08-0033 TT06

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

01-0 TT17

www.mamix.sk

spol. s r. o.

2. MÁJA
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Na bicykli
v každom veku
Vďaka projektu Cycling Without
Age, ktorý prichádza pod názvom
Na bicykli v každom veku aj do Trnavy, bude možné vziať na cyklovýlet staršiu osobu, ktorá už nemôže
sama vysadnúť na bicykel. A to
všetko vďaka špeciálnemu bicyklu
– rikša. Zapojiť sa do projektu môžu
aj dobrovoľníci a spríjemniť tak čas
osamelým starším ľuďom.
Začiatkom apríla si jazdu na rikši vyskúšali klienti Zariadenia pre seniorov
na Ulici Terézie Vansovej. Prvé jazdy s
nimi absolvujú sociálni pracovníci a v
ďalších krokoch plánuje radnica osloviť aj verejnosť. „Chceme, aby sa rikše
vezúce seniorov stali súčasťou Trnavy

Niektorí seniori si už jazdu na rikši
vyskúšali.
zdroj foto mesto Trnava
ako Trnavský bikesharing a cargo bicykle pre rodiny s deťmi. Veríme, že
nájdeme dostatok dobrovoľníkov, ktorí
sa do projektu zapoja, a spoločne potešíme mnoho klientov zariadení sociálnej starostlivosti,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Kapitáni
budú môcť spolu so seniormi podnikať
kratšie i dlhšie cyklovýlety po meste.
Vodičom bude v šliapaní do pedálov
rikše pomáhať elektromotor, poľahky
teda odvezú aj dvoch pasažierov pohodlne usadených vpredu.
Autorom myšlienky Cycling Without
Age je Dán Ole Kassow. Keď jeho otec
ochorel, nemohol už vysadnúť na bicykel, veľmi si však prial tento pocit
ešte zažiť. Po jeho smrti prišiel Ole na
netradičný nápad, ako toto želanie splniť mnohým ďalším seniorom, a jeho
nápad sa vďaka nadšeným dobrovoľníkom šíril ďalej. V súčasnosti funguje
v 2 500 mestách po celom svete.
ren

Cyklobus do Karpát
bude jazdiť od mája
V máji sa opäť vracia na cesty cyklobus Trnavského kraja zážitkov,
ktorý pohodlne a bezpečne odvezie
cyklistov aj turistov za novými zážitkami v Trnavskom kraji.
Na svoju prvú jazdu vyštartuje cyklobus 7. mája a jazdiť bude každú sobotu v máji, júni, júli a v septembri
na vynovenej trase Trnava – Horné
Orešany – Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové – Brezová pod Bradlom – Prietrž
a späť. Posledná jazda je naplánovaná
na 24.septembra 2022. Cyklobus odvezie 24 cyklistov alebo peších turistov a
20 bicyklov. Nastúpiť a vystúpiť bude
možné na ktorejkoľvek zastávke. ren
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Mesto spustilo novú webstránku

Trnavčania sa môžu zapojiť
do plánovania mesta
Investičné akcie Mesta Trnavy nájdu Trnavčania po novom na jednom
mieste. Trnavská radnica pripravila
webstránku planujmesto.trnava.sk,
ktorá okrem databázy projektov poskytuje návštevníkom možnosť poslať
samospráve svoju spätnú väzbu k
tomu, čo sa v meste plánuje.
Na webstránke sú v sekcii Projekty jednotlivé investičné akcie mesta rozdelené
na plánované, v realizácii a dokončené. Pri
každej je uvedený popis vrátane fotografií
či vizualizácií, cena i časová os realizácie.
Zoznam sa dá filtrovať podľa mestskej časti, kategórií alebo kľúčových slov a lepšiemu prehľadu o dianí v meste napomôže aj
mapa investícií. „Kontinuálne realizujeme
množstvo projektov, aktuálne ich máme v
rôznej fáze rozpracovanosti viac než sto. Tie
najväčšie nezriedka trvajú aj tri až päť rokov,
pretože sú administratívne, technicky či finančne náročné. Pre ľudí môže byť zložité
sledovať, v akom štádiu sa nachádzajú a
kedy môžu očakávať ich dokončenie, preto
sme pripravili túto online databázu investícií mesta – zatiaľ od roku 2018 a postupne
ju doplníme aj o skoršie projekty. Na novom
webe sa dá veľmi jednoducho dostať k informáciám, čo sa s danými projektami deje, v
ktorých častiach Trnavy sa práve niečo sta-

Na novej webstránke nájdu záujemcovia aj vizualizácie jednotlivých projektov.
zdroj foto mesto Trnava
via a kde sa čo plánuje,“ hovorí primátor umožniť občanom zapojiť sa do plánovania
mesta, aby bol výsledok podľa ich predstáv,
Trnavy Peter Bročka.
pretože mesto sa rozvíja aj vďaka ich daniam.
„Aktuálne máme rozpracované projekty v
Občanov chcú zapojiť
hodnote 37 miliónov eur. Dane z nehnuteľdo plánovania mesta
Návštevníci uvedeného webu nemusia ností fyzických osôb za minulý rok predstabyť len pasívnymi čitateľmi, môžu dať najavo vujú čiastku 2,6 milióna eur a sú dôležitou
svoj názor na projekty, ktoré mesto pripravu- súčasťou mestského rozpočtu. Aj vďaka nim
je. Spomedzi plánovaných investícií môžu môže mesto rásť a napredovať. Hoci bolo
podľa svojich preferencií vybrať tie najdôle- nedávno nevyhnutné dane z nehnuteľností
žitejšie či najpotrebnejšie. Zakliknutím tla- zvýšiť, je treba vidieť to, že vzrástla aj hodnočidla „Vybrať projekt“ a potvrdením výberu ta toho, čo za ne občania od mesta dostávajú
svoju spätnú väzbu odošlú. V ďalšej fáze pri- naspäť – za desiatky eur ročne sú to miliónobudne možnosť pridávať aj vlastné nápady. vé investície do rôznych oblastí života. Teraz
Pre samosprávu to bude podkladom pri roz- sa o tom vďaka novému webu môže presvedhodovaní o ďalších investíciách. Zámerom je čiť každý sám,“ dodáva primátor.
ren

Zvýšiť by sa mal aj komfort pacientov

Nová infúzna sála v trnavskej
nemocnici
Liečba onkologických pacientov je
vo Fakultnej nemocnici Trnava na
vyššej úrovni aj vďaka novej infúznej sále, ktorú otvorili v uplynulých dňoch v priestoroch ambulantného traktu Onkologickej kliniky.

„Infúzna sála má moderný vzhľad,
ktorý vytvára príjemný pocit počas liečby. Zároveň poskytuje dostatok intimity,
ktorá je pre onkologických pacientov
nesmierne dôležitá. V sále sú k dispozícii štyri špeciálne infúzne kreslá, pretože
podávanie infúznej liečby trvá od jednej
až do troch hodín,“ uviedol MUDr. Marian Streško, PhD., prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava.

Možnosť presnejšieho dávkovania

V novej sále pacientom aplikujú infúznu liečbu chemoterapiou, ale aj biologickú liečbu či liečbu súčasnými a budúcimi
inovatívnymi liekmi. Podávanie liečby
infúziou zaručí presnejšie dávkovanie,
vyššiu rýchlosť a bezpečnosť, ale hlavne zvýši komfort pacientov. „Akákoľvek
onkologická liečba je pre pacienta a jeho

Nová infúzna sála v trnavskej nemocnici.
rodinu náročná. Miestnosť je preto prispôsobená nielen pacientom, ale aj ich
rodinným príslušníkom. Práve oni sú im
počas liečby tou najväčšou psychickou
oporou,“ uviedla Mgr. Daniela Miková –
Baxová, ktorá pôsobí ako vedúca sestra
Onkologickej kliniky FN Trnava. Príjemný vzhľad sály dopĺňa moderné vybavenie. Nechýba TV a kamerový systém na
monitorovanie stavu pacienta.

Pomohli mnohí

Na rekonštrukcii a vybavení novej
infúznej sály sa podieľali aj viacerí
sponzori z Trnavy. „Veľká vďaka patrí
sponzorom, ktorí nás dlhodobo podporujú. Konkrétne projekt infúznej sály
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zdroj foto FN Trnava
zasponzoroval František Miksa, Šimon
Štefunko a Roman Čavojský,“ doplnil
MUDr. Marian Streško, PhD. „Rovnako
sa chcem poďakovať našim sponzorom,
ktorí podporujú Fakultnú nemocnicu Trnava nie jednorazovo, ale pravidelne. Záležím im na kvalite podávanej zdravotnej
starostlivosti, ale aj na kvalite prostredia,
v ktorom sa pacienti liečia. O tom svedčí
aj celkový moderný vzhľad Onkologickej
kliniky pod vedením prednostu MUDr.
Mariana Streška, PhD., primárky MUDr.
Moniky Dienerovej, PhD., MPH, vedúcej
sestry Mgr. Daniely Mikovej Baxovej a
všetkých ostatných zdravotníkov a zamestnancov,“ uviedol riaditeľ FN Trnava
JUDr. Vladislav Šrojta.
ren
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OD Jednota, Trnava,
2. poschodie
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01-0 TT12

TOTÁLNY VÝPREDAJ

Občianska
riadková
inzercia
202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO
» Kupim Stary Traktor Zetor 25
Super 50 aj ine- V3s - Jawa Stare Auto - 0908 146 946
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné..Slušne zaplatim.
0949 371 361
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» Vykupujem motocykle JAWA
CZ PIONIER BABETA dobre zaplatim 0904274781
4 Byty/prenájom

STAVBA, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

Najčítanejšie regionálne noviny

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

39-00 TT01
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04 BYTY / prenájom

» Dám do prenájmu garsonku
na dedine, ihneď voľná, bližšie
informácie na tel: 0903312946.
7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

» Garsonku kupim.0902
570685
» Kupim v TT garaz, pri Hosp.1215/Hodz. 0910651644
8 STAVBA

08 STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 0907
715 027
10 ZÁHRADA a ZVERINEC

14 RÔZNE / iné

» Pre zberatelov-väcsie radio
Tesla „Opera“,skrinovy gramofon,kotucovy magnetofon,aj
jednotlivo.Cena:lacno-dohodou.0907214543
» KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU
VZ-35,47, SLAVIA 0903 410 553
ZOZNAMKA

Akcia platí už len do 5. mája 2022. Všetky informácie o akcii v predajniach.

Prijmeme do trvalého pracovného
pomeru, prípadne na dohodu
zamestnancov pre práce v oblasti
deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie.

sk

Umývanie a náter fasád

Vodičský preukaz skupiny B potrebný. Hlásiť
sa môžu i dôchodcovia. Hľadáme pracovníkov
z Trnavy a blízkeho okolia. Plat 5,- EUR/1 hod. netto.

0905 596 20 5

01-0207 TT17

11 HOBBY A ŠPORT

» Predám pánsky bicykel
Author Horizon kross, cena
dohodou, tel: 0910619128.
14 RÔZNE/iné

47-006

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám dospelé zajace-samice,aj samcov. Zároveň
predám poštové holuby-chovné páry. 0948/014213.
» Predám dvojkolesovú káru
80eur, dvojkolesovú káričku
40eur, fúrik za 30eur. Náradie
murárske a zahradnícke
za symbolickú cenu. Tel:
0904820312.
11 HOBBY a ŠPORT

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

Volajte zdarma: 0800 22 10 12
66-96

16 ZOZNAMKA

» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907277466
» 46 rocny Ženaty hlada Kamaratku aj Starsiu 0907 328 041

Chcete si
podať
inzerát?

Super CENY

09-15

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

REKONŠTRUKCIE
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

TTzel22-17-strana 4

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný
operátor. Cena je 0,60 € s DPH
za každých začatých 30 znakov
textu vášho inzerátu vrátane
medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje
u operátorov O2 a 4ka.

PRÍĎTE SI PRE

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Voľné pracovné pozície:

Autoelektrikár/ Diagnostik od 1 500 - 2 000 € brutto/mesiac
Automechanik od 900 - 1 500 € brutto/mesiac
Špecialista pre prípravu vozidiel od 900 - 1 500 € brutto/mesiac

320016-2

Bližšie informácie:

Pre viac informácií nás kontaktujte:

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA máj 2022

ZĽAVY až do 35%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022

01-0 TT07

DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

63-003

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

praca.smb@summit.sk, +421 918 119 305

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou
reakciou, sennou nádchou, alebo intoleranciou?

JÓDOVÉ TABLETKY

CENA

150 mcg

10,20
EUR

s DPH

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín
C má schopnosť regulovať vysokú hladinu histamínu a tak do značnej miery
je schopný ovplyvniť reakciu metabolizmu pri prejavoch alergickej reakcie.
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladiny vitamínu C v tele, dochádza v prípa- vitamínu C, ktorou je lipozomálna forde alergických podnetov u alergikov k ma. Prečo je lipozomálna forma taká
väčšej miere vyplavovania histamínu. žiadaná? Názov „lipozomálna forma“
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk.
Pri lipozomálnej forme podávania liePrečo lipozomálna forma
ku sú dôležité látky bezpečne uchoV dnešnej dobe je trh zaplavený rôz- vané v tukových obaloch mikroskonymi dostupnými formami vitamínu pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké
C, od kapsulového, tabletkového, te- vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je
kutého až po aplikáciu injekčnou for- to spôsob zdravého a prírodného zamou priamo do žily. Dnes sa sústredí- púzdrenia, ktoré chráni živiny obaleme na najefektívnejšiu formu užívania né v tukoch pred porušením zo strany

Vitamín D3

V LIPOZOMÁLNEJ FORME

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je
v kvalitnejšej forme bez GMO, bez laktózy, bez pridaného cukru a je vhodný
aj pre vegánov. A práve takúto neinvazívnu a zároveň vysoko efektívnu a finančne dostupnú formu užívania vitamínov prináša vo svojich produktoch
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť
lipozomálneho vitamínu je až 90% čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel» red.
nosť na trhu.

16,60
EUR

s DPH

Objednávky a ďalšie produkty na:

www.medikaexpert.sk
alebo na tel.:

0904 552 345
( dostupné od Pon. - Pia.)
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33-0025

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre
mnohých z nás začína nepríjemná časť
roka. Nepríjemná preto, že je spojená
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvýšenej hladiny histamínu, resp. jeho
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie
histamínu je sprevádzané rôznymi nepríjemnými prejavmi ako je svrbenie,
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjemnejšou reakciou je anafylaktický šok.

SLUŽBY, STAVBA
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
549 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

rttrade@rttrade.sk

16-0020

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-06

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

499 €

800

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

e-shop

0908 447 006

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 7,90 €/ks
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové Aktuálne platí
ia zásob
Húsatá Landeské 1-14 dňové
do vypredan
Morky Biele BIG-6 6-8 týždňové
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

33-0026

AKCIOVÉ CENY!

39-0003 TT01

REZANIE BETÓNU

Ponúka na predaj:
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36-0008

37-67

hydinárska farma topoLnica

01-000 TT14

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

0949 295 072

OPRAVA

Upečiem i zabezpečím

PNEUMATIKY
CEZ

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

08-0 TT06

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

08-000 TT01

SKVELÉ CENY NA

TRNAVSKO

BYLINKY / SLUŽBY, GASTRO, DOMÁCNOSŤ

Levanduľa upokojí myseľ
aj pokožku, zmierni bolesti
Levanduľa je pre svoju príjemnú až
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj
v našich záhradách. Táto rastlinka s charakteristickými fialovými
kvietkami má v našich domácnostiach mnohoraké využitie a osoží aj
nášmu zdraviu.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do septembra. Zberajte ju na začiatku kvitnutia počas slnečných dní. Pri jej zbere
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte
ju do kytice a sušte v menších trsoch
zavesených na tmavom vzdušnom
mieste. To, že je už bylinka suchá a pripravená na uskladnenie zistíte tak, že
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prípade stiahnite prstami kvietky a vložte
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skladujte na suchom a tmavom mieste.

Levanduľa nielenže skrášli a prevonia náš príbytok, či ochráni šatstvo
pred moľami, ale pomôže aj pri nespavosti a uľaví pri viacerých zdravotných
problémoch. Jej kvety sa využívajú
dokonca aj v kuchyni na ochutenie
omáčok a dresingov či na dekorovanie Pozor!
zákuskov.
Tak ako v prípade iných byliniek, aj
levanduľu úzkolistú používajte s mieLiečivé účinky
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.
V ľudovom liečiteľstve sa využívala
levanduľa úzkolistá už od pradávna.
Na náš organizmus má táto rastlinka
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky.
Pomáha pri dne, reumatizme či zápaloch nervov. Využíva sa aj pri migréne,
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkostiach.
Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stanovište. V záhradníctve zakúpené priesady vysádzajte do vzdialenosti približne 30 centimetrov, pretože sa ešte
rozrastú.

Zákusky od Zuzky

torty, štrúdle, koláče

Trnava

Maličká cukrárska výroba
v Trnave. Výroba poctivých
domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných
surovín. Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.
Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

» ren

Levanduľa. zdroj foto JillWellington pixabay
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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